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تأثٍش َىع ويكىَبث انىسظ انغزائً واندضء انُببتً فً َشىء أصهً انحًضٍبث فىنكبيبسٌبَب 

 وانٍىسفً كهٍىببتشا خبسج اندسى انحً

 

 إًٌبٌ وهبة عببدي                                       يحًذ شهبة حًذ

 اسة انضساعتكهٍت انضساعت/خبيعت بغذاد                         انبستُت وانغبببث/وص

 

 : انخالصت

اعش٘ انجؾش فٙ يخزجش صساػخ األَغغخ انُجبرٛخ انزبثغ نهششكخ انؼبيخ نهجغزُّ ٔانغبثبد / ٔصاسح انضساػخ يٍ أٚهٕل 

( MT  ٔWPMنزؾذٚذ أفعم عضء َجبرٙ )انؼمذ انًفشدح ٔإغشاف األفشع( ٔانٕعػ انغزائٙ ) 2014نغبٚخ أة  2013

نهُشٕء خبسط انغغى انؾٙ. ؽصهذ  Volkameriana   ٔCleopatra mandarinفٙ اعزغبثخ أصهٙ انؾًعٛبد 

يهغى.نزش 1.0انًغٓض ثزشكٛض  MTأفعم اعزغبثخ فٙ ٔعػ 
-1

%( يمبسَخ 50نألصم فٕنكبيبسٚبَب فأػطٗ ) BAيٍ  

%( نُفظ األصم ٔرفٕق ػهٗ األصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا انز٘ أػطٗ اعزغبثخ ثهغذ 10انز٘ أػطٗ ) WPMثبنٕعػ 

%( نُفظ انزشكٛض ٔنهٕعطٍٛ ػهٗ انزٕانٙ. ٔلذ رفٕلذ انؼمذ انًفشدح يؼُٕٚب ػهٗ إغشاف األفشع فٙ كم %0ٔ 30)

( يهغى.نزش1.5ٔ 1.0انًؼبيالد ٔألصهٙ انؾًعٛبد . أػطٗ انٕعطٍٛ انغزائٍٛٛ انًغٓضاٌ ثزشكٛض )
-1

 BA ٔ0.3 

يهغى.نزش
-1

 NAA ٔ0.5 يهغى.نزش
-1

 Kin. ( 50أػهٗ اعزغبثخ  يئٕٚخ ثهغذ%)  ٌنكال األصهٍٛ. ثًُٛب أػطٗ انزشكٛضا

( يهغى.نزش1.5 ٔ 1.0)
-1

% نكال انزشكٛضٍٚ فٙ انٕعطٍٛ 60أػهٗ َغجخ يئٕٚخ العزغبثخ انؼمذ انًفشدح  ثهغذ  BAيٍ  

( يهغى.نزش40ٔ  0.5انًعبف إنًٛٓب ) MT  ٔWPMانغزائٍٛٛ 
-1

 ٔكجشٚزبد األدٍَٛ ػهٗ انزٕانٙ. GA₃يٍ  

 

Influence of Kind and Medium Components and Explant on in vitro Initiation 

of Volkameriana and Cleopatra Mandarin Rootstock 

 

Mohammed Sh. Hamad               Iman Wahab Abady 

 

Abstract: 

This study was conducted in tissue culture laboratory of the general company for    

Horticulture and Foresty/ Ministry of Agriculture/ Iraq from September 2013 to August 

2014 to determine the best explants (single nodal segment and tip shoots) and medium 

(MT,WPM) for in vitro culture initiation the citrus rootstocks (Volkameriana , Cleopatra 

mandarin ). Best response was in MT medium that supplemented with 1.0 mg.L
-1

 BA for 

Volkameriana rootstock which gave 50% compared with10% for WPM medium for the 

same rootstock and superiority on Cleopatra mandarin which gave response 30% and 

0.0% to same concentrate and two medium respectively. The results showed high 

significant difference for the single node at tip shoots in all BA treatments in 

volkameriana and Cleopatra with increasing concentrate of BA 1.0 and 1.5 mg.L
-1

 that 

added to MT medium and WPM supplemented  with 0.3 mg/L
-1

 NAA and 0.5mg/L
-1

 kin. 

that gave the highest response percentage for the single node was %50 for both 

 انبحث يستم يٍ سسبنت يبخستٍش نهببحث انثبًَ
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rootstocks. While the two concentrate 1.0 and 1.5 mg.L
-1

 BA which gave a high 

percentage to the single node response was 60% for  two mediums  WPM and MT which 

Was to them 0.5, 40 mg.L
-1 

from GA3 and ADS respectively. 

 

 انًقذيت :

انزٙ  Rutaceaرُزًٙ انؾًعٛبد إنٗ انؼبئهخ انغزثٛخ 

انز٘ ٚعى  Citrusيٍ األعُبط يٍ أًْٓب ˝ رعى ػذدا

ٔانغُظ  Poncirusاسثغ يغبيٛغ ٔكزنك انغُظ 

Fortunella  ،ٙ1975)انًُٛغ ٔLadaniya  ،

. رًزبص انؾًعٛبد ثبنشائؾخ انؼطشٚخ ثغجت )2008

غخ انُجبد ٔصًبسْب ٔعٕد انغذد انضٚزٛخ فٙ يؼظى أَغ

 Hesperidumٔيٍ انُٕع انًغًٗ   Berryػُجّ 

(. ركضش أشغبس انؾًعٛبد 1990)إثشاْٛى ٔ خهٛف ، 

ثطشٚمزٍٛ اإلكضبس ثبعزخذاو انجزٔس انزٙ رؼزًذ غبنجب فٙ 

أَزبط األصٕل نهزطؼٛى ػهٛٓب ثبألصُبف انًشغٕثخ 

ٔاإلكضبس انالعُغٙ ْٔٙ غشٚمخ اإلكضبس انخعش٘ 

(. رؼزجش ػًهٛخ 1997ٔاخشٌٔ  Hartmanانزمهٛذ٘ )

اإلكضبس انخعش٘  ثبنزطؼٛى ْٙ إؽذٖ ٔعبئم اَزمبل 

انًغججبد انًشظٛخ ٔخبصخ انفبٚشٔعٛخ ٔنزنك ٚزطهت 

ٔعٕد أصٕل خبنٛخ يٍ انًغججبد انًشظٛخ أ ٚكٌٕ 

يمبٔيب نأليشاض انفبٚشٔعٛخ ٔاخطش يشض ْٕ 

ٔانزٙ رغجت يٕد أػذاد  Trestezaانزذْٕس انغشٚغ 

( ٔرؼزجش 2009ٔآخشٌٔ،  Neumannح يُٓب )كجٛش

ؽششح انًٍ ْٙ انٕعٛهخ نُمم ْزا انًشض ثبإلظبفخ 

إنٗ اعزؼًبل األدٔاد أصُبء انزطؼٛى ٔانزمهٛى )أغب 

(  ٔرؼذ االٔكغُٛبد ٔانغبٚزٕكبُُٚٛبد يٍ 1991ٔدأد،

انًكَٕبد انًًٓخ نألٔعبغ  انغزائٛخ انزٙ نٓب رأصٛش 

ٔيٍ خالل يشاعؼخ يجبشش فٙ ًَٕ انغضء انًضسٔع  

انذساعبد انغبثمخ أكذ انكضٛش يٍ انجبؽضٍٛ أًْٛخ إظبفخ 

انغبٚزٕكبٍُٚٛ ٔاالٔكغٍٛ ٔانغجشنٍٛ انٗ انٕعػ 

انغزائٙ نهؾصٕل ػهٗ أفعم َشٕء ٔرعبػف ٔرغزٚش 

نألعضاء انُجبرٛخ خبسط انغغى انؾٙ ألصٕل 

 Kiran( ٔ)2009ٔآخشٌٔ ،  Sharmaانؾًعٛبد )

ٔSingh ،2012م انفٕنكبيبسٚبَب (. ٔٚؼذ أص

ٔانٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا يٍ أصٕل انؾًعٛبد انزٙ 

رغزؼًم ػهٗ َطبق ٔاعغ َظشا نهًٕاصفبد انؼبنٛخ 

ٔآخشٌٔ  Schinorٔرأصٛشارٓب االٚغبثٛخ ػهٗ انطؼٕو )

 ،2011 (ٔ )Kacar  ، ٌٔٔرؼذ غشٚمخ 2011ٔآخش )

اإلكضبس خبسط انغغى انؾٙ غشٚمخ ثذٚهخ ٔفؼبنخ نإلكضبس 

ضاٚب ػذٚذح آًْب إيكبَٛخ انؾصٕل  ػهٗ نًب نٓب يٍ ي

أػذاد كجٛشح ٔػذو انزمٛذ ثٕلذ أعشاءْب. نزنك ارغّ 

انجبؽضٌٕ إلَزبط شزالد خبنٛخ يٍ االصبثّ انفبٚشٔعٛخ 

ػٍ غشٚك اعزخذاو انًشعزٛى أنمًٙ خبسط انغغى انؾٙ 

نهزطؼٛى ػهٛٓب إلَزبط أصٕل عهًٛخ ٔثأػذاد كجٛشح 

ثُبء ػهٗ رنك فمذ (. 2002ٔ)انشفبػٙ ٔانشٕثكٙ ، 

أفعم عضء َجبرٙ  -1ْذفذ ْزِ انذساعخ إنٗ رؾذٚذ 

 -2ٔأفعم ٔعػ غزائٙ يالئى نُشٕء انًضسٔػبد 

فٙ انُغجخ  BAرؾذٚذ أفعم رشكٛض يٍ انغبٚزٕكبٍُٚٛ 

 انًئٕٚخ نالعزغبثخ ألصهٙ انؾًعٛبد لٛذ انذساعخ.

 

 

 :انًىاد وطشائق انعًم 

 : تحضٍش األخضاء انُببتٍت-أ

عى يٍ شزالد  5ؼمم انطشفٛخ ثطٕل اخزٛشد ان

أشٓش  6انفٕنكبيبسٚبَب ٔانٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا  ثؼًش 

كغى فٙ انظهخ  2ٔانًضسٔػخ فٙ أكٛبط ثالعزٛكٛخ عؼخ 

انخشجٛخ. َمهذ األعضاء انُجبرٛخ إنٗ انًخزجش ٔرشكذ 

دلبئك ٔغغهذ ثبنًبء  5رؾذ يبء انؾُفٛخ نًذح 

اد انؼبنمخ ٔانصبثٌٕ انغبئم نهزخهص يٍ األرشثخ ٔانًٕ

 ٔلغًذ إنٗ األعضاء انزبنٛخ: 

 عى. 1.5ثطٕل  tip shootsإغشاف األفشع -1

 single nodeػمم عبلٛخ راد ػمذح ٔاؽذح -2

cuttings  عى ٔثبنزؾذٚذ انؼمذح انشاثؼخ يٍ  1.5ثطٕل

(. صى 2009ٔآخشٌٔ ،  Sharmaإغشاف األفشع )

َمهذ انٗ كبثُٛخ اَغٛبة انٕٓاء انطجمٙ نغشض انزؼمٛى 

 انغطؾٙ.

 

 : تعقٍى األخضاء انُببتٍت -ة

رى رؼمٛى األعضاء انُجبرٛخ ثغًشْب فٙ يؾهٕل كهٕسٚذ 

دلبئك داخم يُعذح  5% نًذح 0.1انضئجك ثزشكٛض 

(. صى غغهذ 2008ٔآخشٌٔ ،  Georgeانزؼمٛى )

ثبنًبء انًمطش انًؼمى صالس يشاد ألصانّ ثمبٚب انًبدح 
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عزئصبل انًؼمًخ َٔمهذ إنٗ أغجبق ثزش٘ يؼمًخ ال

ركشاساد نكم  10انمًى انُبيٛخ ٔانؼمذ. ٔلذ اعزخذو 

أصم ٔيؼبيهخ ٔثًؼذل أَجٕثخ اخزجبس نكم ركشاس 

 رؾزٕ٘ ػهٗ عضء َجبرٙ ٔاؽذ. 

 

 : إعذاد انىسظ انغزائً -ج

ٔآخشٌٔ  WPM (Lioydاعزؼًم انٕعطٍٛ انغزائٍٛٛ 

 ،1980 ٔ )MT (Murashig  ٔTucker 1969 )

رى رؾعٛشًْب يخزجشٚب ػهٗ كال ػهٗ اَفشاد ٔانهزٍٚ 

نهؼُبصش  Stock solutionشكم يؾبنٛم أعبط 

انكجشٖ ٔانصغشٖ فٙ لُبَٙ يُفشدح صى اظٛف إنٛٓب 

يغًٕػخ انفٛزبيُٛبد ٔانًشكجبد انؼعٕٚخ انخبصخ 

ثكم ٔعػ ٔرعبف يُظًبد انًُٕ انُجبرٛخ ثبنزشاكٛض 

انًطهٕثخ ٔفمب نكم رغشثخ ٔلذ ػمًذ فٙ انًؤصذح 

كغى.عى1.04 ٔظغػ  ᵒو 121 ػهٗ دسعخ ؽشاسح
-2

 

 دلٛمخ. 20ٔنًذح 

 

 : صساعت األخضاء انُببتٍت -د

ثؼذ اكًبل ػًهٛخ انزؼمٛى انغطؾٙ فٙ يُعذح اَغٛبة 

انٕٓاء انطجمٙ َمهذ األعضاء انُجبرٛخ إنٗ أغجبق يؼمًخ 

ٔلطؼذ َٓبٚبد انؼمذ ٔاإلغشاف ثؾٛش أصجؼ غٕنٓب 

عى ٔصسػذ ػهٗ األٔعبغ انغزائٛخ انًؼمًخ  1

ؽعُذ انضسٔػبد فٙ غشف انًُٕ ثذسعخ ؽشاسح ٔ

عبػخ  16نٕكظ ٔ 2000ٔشذح إظبءح  ᵒو ±2  25

 BAعبػخ ظالو. ٔلذ رى دساعخ رأصٛش  8ظٕء ٔ

( يهغى.نزش0.0،0.5،1.0،1.5ثبنزشاكٛض )
-1

يغ  

يهغى.نزش 0.3رشكٛض
-1

 NAA  +0.5 يهغى.نزش
-1

 Kin. 

 BAانًعبفخ نهٕعطٍٛ انغزائٍٛٛ ٔكزنك دساعخ رأصٛش 

( يهغى.نزش0.0،0.5،1.0،1.5نزشاكٛض )ثب
-1

 0.5يغ  

يهغى.نزش
-1

 GA₃  +40 يهغى.نزش
-1

كجشٚزبد األدٍَٛ  

 انًعبفخ نهٕعطٍٛ انغزائٍٛٛ فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نهُشٕء.

 

 :انتحهٍم اإلحصبئً 

َفـــزد انزغـبسة ثبعزخذاو انزصًٛــى            

 Completely randomizedانؼشٕائٙ انكبيـم 

design  (CRD ٔثزغبسة ػبيهٛـّ ٔثؼشــشح )

ٔلٕسَذ انًزٕعطبد  Tركــشاساد صى إعشاء اخزجبس 

ػُذ  L.S.Dػهٗ ٔفـك اخزجـبس الـم فــشق يؼُـٕ٘ 

 . ( 1990% ) انغبْٕكٙ ْٔٔٛــت 5يغزٕٖ اؽزًبل 

 

 :  انُتبئح وانًُبقشت

 : تُشئت انضسوعبث

فً األوسبط انًدهضة بتشكٍض  BAتأثٍش تشاكٍض -1

ى.نتـشيهغ 0.3
-1

 NAA  يهغــى. نتـش 0.5و
-1

 Kin. 

 :فً َشىء انضسوعبث ألصهً انحًضٍبث

أ( إنٗ ؽصٕل فـــشٔق -1رشٛش َزبئــظ انغذٔل )       

يؼُٕٚخ ثٍٛ أصهٙ  انؾًعٛبد لٛذ انذساعخ إر رفــٕق 

ػهٗ األصم انٕٛعفٙ ˝األصم فٕنكبيبسٚـبَـب يؼُٕٚب

% 26هـغ كهٕٛثبرشا فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نالعزغبثخ فج

% 15يمبسَــخ ثبألصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا انز٘ اػطٗ

˝ رأصٛشا BAٔكـبٌ نهزذاخــم ثٍٛ األصهٍٛ ٔ رشاكٛض 

فٙ انُغجخ انًئٕٚـــخ نالعزغبثخ إر أػطٗ ˝ يؼُٕٚــب

% ػُذ  30األصم فٕنكبيبسٚبَبا َغجخ اعزغبثخ ثهغذ

يهغــى.نزـــــش 1.0انزشكٛــض 
-1

انزٙ رفٕلـذ  BAيٍ ـ 

( يهغـى.نزــش1.5ٔ 0.5شكٛض )ػهٗ انز
-1

 BA  نألصم

انٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا ٔلـــذ ٚؼــٕد انغجت إنٗ االخزالفـبد 

انٕساصٛخ ثٍٛ األصهٍٛ ٔانٗ انًؾزٕٖ انٓشيَٕٙ ٔانز٘ 

 ُٚؼكظ ػهٗ االؽزٛبعبد يٍ يُظًبد انًُٕ.
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 فً َسبت االستدببت . BAأ( تأثٍش تذاخم َىع األصم وتشاكٍض -1خذول )

 

يهغى . نتش BAتشاكٍض  صماأل
-1 

 انًعذل

0.0 0.5 1.0 1.5 

 26 25 30 22 20 فىنكبيبسٌبَب

 15 10 15 .10 25 انٍىسفً كهٍىببتشا

 8 16 0.05ا.ف.و 

 

    

ة( إنٗ رفــٕق انٕعػ انغزائٙ -1ٚشٛش انغــذٔل )

MT ػهٗ انٕعػ انغزائٙ ˝ يؼُٕٚــبWPM  فٙ انُغجخ

%ػهٗ انزٕانـٙ. كًب 5% ٔ 30انًئٕٚخ نالعزغبثخ ثهـغ 

ٚشٛش انغذٔل َفغّ إنٗ ٔعـٕد فـــشٔق يؼُٕٚخ ػُذ 

، إر رفـٕق  BAرذاخم َـٕع انٕعػ انغزائٙ يغ رشاكٛض 

يهغـى.نزـش 1.0انًغٓـض ثزشكٛـض  MTانٕعػ انغزائـٙ 
-

1
 40%فٙ َغجـخ االعزغبثخ ٔأػطذ  BAيـٍ  

ٔاخزهف يؼُٕٚب ػٍ عًٛغ انزذاخـالد األخـشٖ 

انًغٓـــض ثبنزشكٛضٍٚ  MTانٕعػ انغزائٙثبعزضُبء 

( يهغـى.نزــش1.5،  0.5)
-1

انهـزاٌ أػطٛب َغّٛ يئٕٚخ  

%( ػهٗ انزٕانـــٙ.28،  33%نالعزغبثخ  ثهغـــذ )

 

 فً انُسبت انًئىٌت نالستدببت . BAة( تأثٍش تذاخم َىع انىسظ انغزائً وتشاكٍض -1خذول )

 

 َىع انىسظ

 انغزائً

تشيهغى .  ن BAتشاكٍض 
-1 

 انًعذل

0.0 0.5 1.0 1.5 

MT 20 33 40 28 30 

WPM 3 5 5 8 5 

 8 16 0.05ا.ف.و 

  18 23 19 12 انًعذل

 11. أ.ف.و

 

 

ط( إنٗ ٔعـٕد فــشٔق يؼُٕٚـخ -1رشٛش َزبئظ عذٔل )

فٙ يؼـذل انُغجخ انًئٕٚخ نهُشٕء ػُذ رذاخم َــــٕع 

صم األصم يغ َٕع انٕعػ انغزائــٙ. إر رفٕق األ

فٙ  MTفٕنكبيبسٚبَـب انًـضسٔع فٙ انٕعػ انغزائٙ 

انُغجخ انًئٕٚخ نالعزغبثخ ٔأػطٗ أػهٗ َغجخ ثهغذ 

% ٔرفــــٕق ػهٗ عًٛغ انًؼبيـالد األخشٖ ٔثهـغ 41

الـم َغجخ اعزغبثخ األصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرـشا 

ٔانز٘ نى ٚؾمك  WPMانًـضسٔع فـٙ انٕعػ انغزائٙ 

انغـذٔل َفغـــّ إنٗ إ٘ اعزغبثـخ رـزكش . ٕٔٚظؼ 

رفـٕق األصم فٕنكبيبسٚبَـب يؼُٕٚب فٙ َغجخ االعزغبثخ 

ٔؽمـك األصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرـشا  26%أػطٗ  إر

. كًـب ؽمك  10%الـم َغجخ يئٕٚـخ نالعزغبثخ ثهغـذ 

أػهٗ َغجـخ يئٕٚخ نالعزغبثخ  MTانٕعػ انغزائـٙ 

ػهٗ انٕعػ انغزائٙ ˝ٔرفـٕق يؼُٕٚب 30%ثهغذ 

WPM ٘أػطٗ َغجـخ يئٕٚـخ نالعزغبثخ ثهغذ  انز

%5 . 
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 ج( تأثٍش تذاخم َىع األصم وَىع انىسظ انغزائً فً انُسبت انًئىٌت نالستدببت .-1خذول )

 

 انًعذل َىع انىسظ انغزائً َىع األصم

MT WPM 

 26 10 41 فىنكبيبسٌبَب

 10 0 19 انٍىسفً كهٍىببتشا

 8 11 0.05ا.ف.و 

 5 30 انًعذل

 8 0.05ف.و ا.

 

د( ٔعـــٕد فـــشٔق  -1أٔظؾذ َزبئظ انغذٔل )  

يؼُٕٚـخ ػُذ رذاخم َـٕع األصم يغ َــٕع انٕعػ 

، إر رفــــٕق األصم  BAانغزائٙ ٔرشاكٛض ـ

 MTفٕنكبيبسٚبَـب انًضسٔع فٙ انٕعػ انغزائٙ 

يهغى.نزـش 1.0انًغٓـض ثزشكٛض 
-1

ٔأػطٗ  BAيٍ ـ

ٔاخزهف يؼُٕٚـب  %50َغجخ يئٕٚــخ نهُشٕء ٔثهغذ 

ٔ  MTفٙ انٕعطٍٛ  BAػٍ عًٛغ يؼبيـالد ـ

WPM  نألصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرـشا ثبعزضُبء انزشكٛض

يهغى.نزش 1.0
-1

 BA  فٙ انٕعػMT  فٙ ؽٛــٍ نى

انًغٓض  BAٚخزهف يؼُٕٚــب ػٍ عًٛغ يؼبيـالد ــ

انًــضسٔع فّٛ األصم فٕنكبيبسٚبَب ٔثهغ  MTنهٕعػ 

غبثخ فٙ انٕعػ انغزائٙ الم َغجخ يئٕٚــــخ نالعز

WPM  ٘نألصم انٕٛعفٙ  كهٕٛثبرـشا انز٘ نى ٚؼػ إ

 اعزغبثخ رزكــش .

 

 فً َسبت انًئىٌت نالستدببت. BAد( تأثٍش انتذاخم بٍٍ َىع األصم وَىع انىسظ انغزائً وتشاكٍض -1خذول )

 

َىع انىسظ  َىع األصم

 انغزائً

يهغى . نتش BAتشاكٍض 
-1 

0.0 0.5 1.0 1.5 

 MT 35 45 50 35 فىنكبيبسٌبَب

WPM 5 10 10 15 

انٍىسفً 

 كهٍىببتشا

MT 5 20 30 20 

WPM 0 0 0 0 

 22 0.05ا.ف.و 

 

تأثٍش تشاكٍض انبُضٌـم أدٍٍَ انًضبفـت انى انىسطٍٍ -2

يهغى.نتش 0.5انغزائٍٍٍ وانًضودٌٍ بتشكٍض 
-1

يٍ  

يهغى . نتش 40اندبشٌهٍٍ و 
-1

كبشٌتبث األدٍٍَ فً  

 ء انضسوعبث ألصهً انحًضٍبث.َشى

أ( إنٗ ٔعـٕد فــشٔق يؼُٕٚـخ -2ٚشٛش انغذٔل )      

ػُذ رذاخم أصهٙ انؾًعٛبد لٛـذ انذساعخ يغ رشاكٛض 

يهغى.نزـش 1.0، ار رفٕق انزشكٛض  BAـ
-1

ٔأػطٗ  

أػهٗ َغجخ يئٕٚـخ نالعزغبثخ فٙ األصم فٕنكبيبسٚـبَب 

ًٛغ ػـــٍ ع˝ % ٔانز٘ نـى ٚخزهف يؼُٕٚب35ثهغ 

نالصب َفغّ ثبعزضُبء يؼبيهخ انًمبسَخ  BAرشاكٛض ـ

نألصم  BAػـٍ عًٛغ رشاكٛض ˝ ثًُٛـب اخزهف يؼُٕٚب

انٕٛعفـٙ كهٕٛثبرشا. ٔٚجٍٛ انغـذٔل اٌ رغٓٛض انٕعػ 

يغ إظبفخ انغجشنٍٛ  BAانغزائـٙ ثزشاكٛض يخزهفـخ ـ

ٔكجشٚزبد األدٍَٛ نألصهٍٛ فٕنكبيبسٚبَب ٔانٕٛعفٙ 

ؽمك فشٔلبد يؼُٕٚـخ إر رفٕق األصم كهٕٛثبـزشا لــذ 

ػهٗ األصم انٕٛعفٙ كهٕٛثــبرـشا ˝فٕنكبيبسٚبَب يؼُٕٚب

% ػهٗ انزٕانٙ. ثًُٛب كبٌ انزذاخم 11% 24ٔفجهغ 

فٙ ˝ يؼُٕٚـب˝ رأصٛشا BAثٍٛ َـٕع األصم ٔرشاكٛض 

% 35َغجخ االعزغبثخ ثبعزضُبء يؼبيهـخ انًمبسَخ فجهغ 

يهغى.نزــش 1.0ػُذ انزشكٛض 
-1

نألصم  BA يٍ 

فٕنكبيبسٚبَب يمبسَخ ثبألصم انٕٛعفٙ كهٕٛثـبرـشا انز٘ 

% ػُذ َفظ انزشكٛض 13أػطٗ َغجخ اعزغبثخ ثهغذ 

 .BAيــٍ 
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 فً انُسبت انًئىٌت نالستدببت BAا( تأثٍش تذاخم َىع األصم وتشاكٍض  -2خذول )

 

يهغى . نتش BAتشاكٍض  َىع االصم
-1 

 انًعذل

0.0 0.5 1.0 1.5 

 24 23 35 28 13 بيبسٌبَبفىنك

 11 10 13 13 8 انٍىسفً كهٍىببتشا

 8 16 0.05ا.ف.و 

        

ة( إٌ نُـٕع انٕعػ انغزائٙ يغ  -2ٚجٍٛ انغذٔل )

إظبفخ انغجشنٍٛ ٔكجشٚزـبد األدٍَٛ  ٔػُذ ٔعـٕد 

رأصٛش يؼُٕ٘ فٙ انُغجخ  BAرشاكٛض يخزهفـخ يٍ 

ػهٗ  MTـٙ انًئٕٚخ نالعزغبثخ إر رفـٕق انٕعػ انغزائ

% ػهٗ 3ٔ  32%فجهغ  WPMانٕعػ انغزا٘ 

انزٕانـٙ. ٔرشٛش َزبئظ انغـذٔل َفغـــّ إٌ انزذاخـم ثٍٛ 

يهغـى.نزــش 1.0ٔانزشكٛض  MTانٕعػ  انغزائٙ 
-1

 BA 

% ٔانزٙ اخزهفذ 40رؼطٗ أػهٗ َغجـخ اعزغبثخ ثهغـذ 

إظبفخ  WPMػٍ عًٛغ رـذاخالد انٕعػ ˝ يؼُٕٚــب

 .  MTخ نهٕعػ انٗ يؼبيهـخ انًمبسَ

 

 

 فً انُسبت انًئىٌت نالستدببت BAة( تأثٍش تذاخم َىع انىسظ انغزائً وتشاكٍض  -2خذول )

 

 َىع انىسظ

 انغزائً

يهغى .  نتش BAتشاكٍض 
-1 

 انًعذل

0.0 0.5 1.0 1.5 

MT 20 35 40 33 32 

WPM 0 5 8 0 3 

 8 16 0.05ا.ف.و 

      

  

خـم ثٍٛ انٕعػ انغزائـٙ ط( إٌ انزذا -2ٚجٍٛ انغـذٔل )

MT  ٔاألصم فٕنكبيبسٚبَب لذ أػطٗ أػهٗ َغجخ يئٕٚخ

ػهٗ ˝ % انزٙ رفٕلـذ يؼُٕٚب43نالعزغبثخ ثهغذ 

 MTعًٛغ انزذاخالد ٔرفٕق انٕعػ انغزائـٙ 

إر أػطٗ َغجخ  WPMػهٗ انٕعػ انغزائٙ ˝يؼُٕٚـب

% ، ٔرشٛش َزبئظ انغذٔل َفغّ إنٗ 3اعزغبثخ ثهغذ 

% 25ٕ٘ نألصم فٕنكبيبسٚبَب إر أػطٗ انزفــٕق انًؼُـ

% فٙ 11ػهٗ األصم انٕٛعفٙ كهٕٛثبرـشا انز٘ أػطٗ 

 انُغجخ انًئٕٚــخ نالعزغبثخ.

 

 ج( تأثٍش انتذاخم بٍٍ َىع األصم وَىع انىسظ انغزائً فً انُسبت انًئىٌت نهُشىء. -2خذول )

 

 انًعذل َىع انىسظ انغزائً َىع األصم

MT WPM 

 25 6 43 فىنكبيبسٌبَب

 11 0 21 انٍىسفً كهٍىببتشا

 8 11 0.05ا.ف.و 

 3 32 انًعذل

 8 0.05ا.ف.و 

 



 
 حمد وعبادي                                                                (2015) , 64-56(: 2) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                62                                          ISSN 2072-3875 

 

 

  

د( إنٗ رفـٕق األصم  -2رشٛش َزبئـظ انغذٔل )

ٔانًــضٔد  MTفٕنكبيبسٚبَب انًـضسٔع فٙ انٕعػ 

يهغـى.نزــش 1.0ثزشكٛض 
-1

 BA  انــز٘ أػطٗ َغجخ

ًٛغ ػهٗ ع˝ % لــذ رفـٕق يؼُٕٚب55اعزغبثخ ثهغذ 

 MTانزذاخالد ثبعزضُبء رذاخم األصم َفغّ لٙ ٔعػ 

( يهغــى.نزـــش1.5،  0.5انًضٔد ثزشكٛض )
-1

 .BAيٍ  

 

 فً انُسبت انًئىٌت نالستدببت. BAد( تأثٍش انتذاخم بٍٍ َىع األصم وَىع انىسظ انغزائً وتشاكٍض  -2خذول )

 

َىع انىسظ  َىع االصم

 انغزائً

يهغى . نتش BAتشاكٍض 
-1 

0.0 0.5 1.0 1.5 

 MT 25 45 55 45 فىنكبيبسٌبَب

WPM 0 10 15 0 

 MT 15 25 25 20 انٍىسفً كهٍىببتشا

WPM 0 0 0 0 

 22 0.05ا.ف.و 

 

 WPMػهٗ ٔعػ  MTلـــذ ٚؼٕد عجت رفـٕق ٔعػ 

ٔػـذو  MTػهٗ ٔعٕد ثؼط األيالػ فٙ ٔعػ 

يضم َزشاد انجٕربعٕٛو  WPMٔعٕدْــــب فٙ ٔعػ 

ش انُزشاد ثصٕسرٓب انًخزضنخ ٔغٛش ؽٛش رؼزجــ

انًخزضنخ انًصذس انشئٛغٙ نؼُصش انُزشٔعٍٛ ٔانز٘ 

ٚذخم فٙ ثُـــبء انجشٔرٍٛ ٔثبنزبنــــٙ فبَـّ ٚذخـم فٙ 

انجُــــبء انؾٛـــٕ٘ نهغبٚزٕكبٍُٚٛ . ثبإلظبفخ إنٗ ٔعٕد 

كهٕسٚذ انكٕثهذ ٔإٚدٚذ انجٕربعٕٛو ٔكزنك ٚخزهف فٙ 

ض ثؼط انًشكجبد انؼعٕٚخ. كًٛخ انغكشٔص ٔفٙ رشكٛ

ٔٚهؼـــت انغبٚزٕكبٍُٚٛ دٔس يٓى فٙ رشغٛغ انجشاػى 

انغبَجٛخ نؼمذ أصهٙ انؾًعٛبد ؽٛش ٚؼًــم ػهٗ 

رؾفٛض انجشاػى انغبَجٛخ يٍ خـالل انمعبء ػهٗ 

انغٛـــبدح انمًٛـــخ ٔثـزنك رشغغ ػهٗ ثُــبء األٔػٛخ 

ٔرضٚـــذ يٍ  انُبلهـــخ فٙ انجشاػـــى انغبَجٛـخ ار رؾفــــض

عشػـــخ اَزمـبل انًغزٚبد إنٛٓب ٔثبنزبنٙ رؾفـــض يٍ 

ًَــــٕ انجشاػــى . ٔٚؼضٖ عجت اعزخذايّ ثبنُشٕء إنٗ 

فؼبنٛزــّ انؼبنٛـخ انًزأرٛـخ يٍ رشكٛجـــّ انكًٛٛـــبئٙ 

ٔغـٕل انغهغهــخ انغبَجٛخ ٔػـــذد األٔاصش انًضدٔعخ 

صٚبدح  ؽٛش ًٚزهك صالس أٔاصش يضدٔعخ ٔثبنزبنٙ

كفبءرّ فٙ رؾفٛض اَمغبو انخالٚب )يؾًذ َٕٔٚظ ، 

1991( ٔ )Taiz ٔZeiger  ،2010 .) 

 

 تأثٍش اندضء انُببتً انًستخذو-3

( إنٗ رـفٕق انؼمذ انًفشدح ػهٗ 3ٚشـٛش عذٔل )

ألصم  BAإغـشاف انـــفـشٔع فٙ كـم يؼبيالد 

انؾًعٛبد فٕنكبيبسٚــبَب ٔانٕٛعفٙ كهٕٛثبرــشا. إٌ 

 MTفٙ انٕعطٍٛ انغزائٛٛـٍ  BAرشاكٛض صٚـبدح 

ٔWPM ٍٛأػطٗ أػهٗ اعزغبثـخ نؼمـذ األصه.

 50%فٕنكبيبسٚبَب ٔانٕٛعفٙ كهٕٛثبرشا ثهغذ 

( يهغى. نزــش1.5،  1.0نهزشكٛضٍٚ )
-1

ػهٗ انزٕانـٙ  

( 1.5، 1.0( انٗ رفــٕق انزشكٛضٍٚ )4ٔٚجٍٛ انغـذٔل)

يهغـى.نزـــش
-1

ّ انهــزاٌ أػطٛب أػهٗ َغٛ BAيٍ  

% نكهًٛٓب ٔاخزهف 60اعزغبثخ نهؼمذ انًفشدح  ثهغذ 

ػـٍ ثمٛخ انًؼـبيالد األخـشٖ ٔنى ٚخزهفــب ˝ يؼــُٕٚب

فًٛب ثًُٛٓــب، ٔلذ ٚؼٕد انغجت فٙ رنك انٗ ˝ يؼُٕٚـب

 Georgeانؾبنخ انفغٕٛنٕعٛخ نهُجبد األو )

(. أٔ سثًب ٚؼــٕد انغجت إنٗ 2008ٔآخـــــــــــشٌٔ ، 

نغزائٛـخ ٔانٓشيَٕٛخ فٙ أَغغخ انؼمـذ رغًـغ انًـٕاد ا

 ثكًـــٛخ اكجـش يمبسَـخ ثئغشاف انفشٔع 
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( انُسبت انًئىٌت الستدببت األخضاء انُببتٍت ألصهً انحًضٍبث فىنكبيبسٌبَب وانٍىسفً كهٍىببتشا  فً انىسظ 3خذول )

يهغى.نتش 0.3انغزائً انًدهض 
-1

 NAA يهغى.نتش 0.5و
-1

 Kin.  انضساعت.أسببٍع يٍ  6بعذ 

 

يهغى. نتش BAتشكٍض 
-1 

 َسبت االستدببت %

 Tاختببس  انًعذل

 25 30 انعقذ انًفشدة 0.0

N.S 10 اطشاف انفشوع 

 28 40 انعقذ انًفشدة 0.5

N.S 15 أطبسف انفشوع 

 27 50 انعقذ انًفشدة 1.0

 10 أطشاف انفشوع *

 27 50 انعقذ انًفشدة 1.5

 10 أطشاف انفشوع *

 

( انُسبت انًئىٌت الستدببت األخضاء انُببتٍت ألصهً انحًضٍبث فىنكبيبسٌبَب وانٍىسفً كهٍىببتشا فً انىسظ 4خذول )

يهغى.نتش 0.5انًدهض 
-1

يهغى.نتش 40خبشنٍٍ و
-1

 أسببٍع يٍ انضساعت. 6كبشٌتبث األدٍٍَ بعذ  

 

يهغى. نتش BAتشكٍض 
-1 

 َسبت االستدببت %

 Tاختببس  انًعذل

 22 15 ذ انًفشدةانعق 0.0

 10 أطشاف انفشوع 

 28 40 انعقذ انًفشدة 0.5

N.S 15 أطشاف انفشوع 

 22 60 انعقذ انًفشدة 1.0

 10 أطشاف انفشوع *

 27 60 انعقذ انًفشدة 1.5

 10 أطشاف انفشوع *

 

 :انًصبدس

إثشاْٛى ، ػبغف يؾًذ ٔخهٛف ، يؾًذ َظٛف ؽغبط 

انخعشح  . انفبكٓخ انًغزذًٚخ1995. 

 -سػبٚزٓب، ٔإَزبعٓب، انطجؼخ األٔنٗ صساػزٓب،

 عبيؼخ اإلعكُذسٚخ.

. إَزبط 1991اغب، رٌَٕ ٔدأد ، دأد ػجذ هللا ، 

انغضء انضبَٙ. -انفبكٓخ انًغزذًٚخ انخعشح

عبيؼخ انًٕصم. انؼشاق.  انشفبػٙ ، ػجذ 

انشؽٛى رٕفٛك ٔانشٕثكٙ ، عًٛش ػجذ انشصاق. 

نزؾغٍٛ انُجبد    21. رمُٛبد انمشٌ 2002

ثبعزخذاو صساػخ األَغغخ. داس انفكش انؼشثٙ. 

 يصش.-داس انفكش انؼشثٙ.  انمبْشح

. 1990انغبْٕكٙ  ، يذؽذ ْٔٔٛت ، كشًٚخ اؽًذ. 

رطجٛمبد فٙ رصًٛى ٔرؾهٛم انزغبسة.   

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ. انؼشاق.

يؾًذ، ػجذ انؼظٛى كبظى ٔانَٕٛظ ، يؤٚذ اؽًذ. 

. أعبعٛبد فغٕٛنٕعٛب انُجبد. انغضء 1991

 انضبنش. كهٛخ انضساػخ. عبيؼخ ثغذاد. انؼشاق.

. انًٕانؼ، األعظ 1975انًُٛغٙ ، فٛصم ػجذ انؼضٚض. 

داس   -انؼهًٛخ نضساػزٓب. انطجؼخ األٔنٗ

 اإلعكُذسٚخ.      -انًطجٕػبد انغذٚذح

FAO Stat. 2012. Food and Agriculture 

Organization of United Nations 
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